09 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE
CARÀCTER LOCAL.

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, del 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com la Llei 25/1998, de 13 de juliol, que
modifica diversos articles de l’anterior, aquest Ajuntament estableix la "Taxa de Cementiri
Local, Conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local", que es regirà per
la present Ordenança Fiscal les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 58 de
l'esmentada Llei 39/1988, així com la citada modificació de la Llei 25/1998.
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementiri
Municipal, com: concessions de nínxols i sepultures, assignació d'espais per a enterraments,
permisos de construcció de panteons o sepultures, ocupació dels mateixos, reducció,
incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixats i ornaments; conservació
dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, d'acord amb el que
preveu el Reglament de Policia Sanitària mortuòria siguin procedents o s'autoritzin a
instància de part, així com altres serveis funeraris.
ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU.
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o
de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concedida.
ARTICLE 4.- RESPONSABLES.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 5.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES.
Estaran exempts els serveis que es prestin per:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui a compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que
sigui pagada per la família dels morts.
b) Els enterraments i conducció de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que s'efectuïn a la fossa
comuna.
ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la Tarifa següent:
Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
A-1) Sepultures perpètues de 8 prestatges

14.515,00

A-2) Sepultures perpètues de 10 prestatges

18.301,00

B) Nínxols perpetus

1.831,00

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a 10 anys i trasllat a columbari

142,00

D-2) Ninxols temporals fins a 5 anys i trasllat a columbari

100,00

Epígraf segon: Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

250,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

151,00

Epígraf tercer: Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

11,00

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta

20,00

C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per unitat

20,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

20,00

Epígraf quart: Registre de permutes i transmissions.

A) Per cada inscripció en els Registres Municipals de transmissió de les
concessions a perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris a
títol d'herència entre pares, cònjuges i fills

105,00

B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat

210,00

Epígraf cinquè: Inhumacions.
Concepte

De Cadàvers

A un mausoleu o panteó

De Restes

121,00

100,00

A una sepultura o nínxol perpetus

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol temporal

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres

50,00

37,00

Epígraf sisè: Exhumacions.
Concepte

De cadàvers

A un mausoleu o panteó

De restes

121,00

100,00

A una sepultura o nínxol perpetus

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol temporal

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

50,00

37,00

Epígraf setè: Incineració, reducció i trasllat.
A) Trasllat de cadàvers i restes

51,00

Epígraf vuitè: Moviment de làpides i tapes.
A) A un mausoleu

51,00

B) A un panteó

51,00

C) A sepultures perpètues

41,00

D) A nínxols perpetus i columbaris

41,00

Epígraf novè: Cànon anual per conservar i cuidar el Cementiri.
A) Per mausoleu o panteó

60,00

B) Per sepultura

12,00

C) Per ninxol i columbaris
Epígraf desè: Conservació i neteja.

5,00

Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a
perpetuïtat, a sol·licitud del seu concessionari

51,00

Per efectuar reparacions d'urgència, o treballs de conservació i neteja ja sigui a
instància de part o d'ofici, quan, el particular, requerit per això no atengués el
requeriment en el termini concedit a tal efectes, a més del valor dels materials
emprats, s'exigirà per cada operari i hora

31,00

Epígraf onzè: Conducció de cadàvers.
Trasllat dins el territori de l'Entitat Local

37,00

Trasllat fora del territori de l'Entitat Local, per cada quilòmetre recorregut
sumats els d'anar i venir

1,00

Epígraf dotzè: Dipòsit de cadàvers.

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals
destinats a dipòsit individual

37,00

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals
destinats a dipòsit general

37,00

Per utilització del dipòsit per efectuar l'embalsamament de cadàvers

74,00

Epígraf tretzè: Caixetes
Per cessió de les caixetes de restes mortals

35,00

ARTICLE 7.- MERITACIÓ.

Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels
serveis subjectes a gravamen, i a aquests efectes s'entén que a aquesta iniciació es produeix
amb la sol·licitud d'aquells.
ARTICLE 8.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS.
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada dels
corresponent projecte i memòria, autoritzats pel corresponent facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada,
un cop hagi estat prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a les Arques Municipals en
la forma i terminis assenyalats en el Reglament General de Recaptació.
ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les
sancions que corresponguin a cada cas, es regirà pel que disposen els articles 77 i següents
de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
BOIB i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l’1 de gener de 2004; romandrà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 178 de dia 27 de desembre de 2003
Pollença, 29 de desembre de 2003
La secretària actal.,

